
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2008, de la Direcció 
General d’Indústria i Innovació, per la qual es modifi-
ca l’annex de la Resolució de 19 de maig de 2008 d’este 
mateix òrgan directiu, a fi d’incloure en els models de cer-
tificats d’instal·lació elèctrica per a baixa tensió el codi 
universal de punt de subministrament (CUPS). [2008/15024]

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción General de Industria e Innovación, por la que se 
modifica el Anexo de la Resolución de 19 de mayo de 2008 
de este mismo órgano directivo al objeto de incluir en 
los modelos de certificados de instalación eléctrica para 
baja tensión el Código Universal de Punto de Suministro 
(CUPS). [2008/15024]

Amb data 2 de juny de 2008 (DOCV núm. 5775) es va publicar 
la Resolució de 19 de maig de 2008, de la Direcció General d’Indús-
tria i Innovació, per la qual es modifica l’annex II de l’Ordre de 12 de 
febrer de 2001, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, sobre contin-
gut mínim dels projectes d’indústries i instal·lacions industrials, a fi de 
substituir el model de certificat d’instal·lació elèctrica per a baixa ten-
sió inclòs en el dit annex, mitjançant Resolució de 22 d’abril de 2004, 
de la Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada.

Posteriorment, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va 
publicar l’Ordre ITC/1857/2008, de 26 de juny, per la qual es revisen 
les tarifes elèctriques a partir de l’1 de juliol de 2008 (BOE núm. 156, 
del 28 de juny de 2008), en la disposició addicional cinquena de la 
qual s’establix l’obligació per a les empreses distribuïdores d’assig-
nar un codi universal de punt de subministrament (CUPS), seguint el 
procediment d’operació del sistema (PO10.8), i facilitar-lo a tots els 
nous clients que es connecten a les seues xarxes, qualsevol que siga la 
modalitat de contractació: tarifa o tarifa d’accés. 

Mitjançant este codi es pretén garantir la irrepetibilitat i identifica-
ció de cada punt de mesura de manera unívoca i permanent, així com 
disposar d’un format comú que facilite el tractament informàtic massiu 
de la informació que s’hi associa, a fi de millorar la gestió del sistema 
elèctric.

Per tant, la inclusió d’esta dada en els certificats d’instal·lació 
elèctrica per a baixa tensió, document imprescindible per a procedir 
a la contractació de conformitat amb el que s’ha previst en l’article 
18.3 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, es considera adequat en 
la mesura que contribuirà a la major eficàcia i millor coordinació en 
els intercanvis d’informació que es produïxen entre els distints agents 
intervinents en la posada en servici reglamentària d’este tipus d’instal-
lacions. 

D’altra banda, aprofitant la conveniència d’incorporar este codi 
als certificats actualment vigents, s’ha reorganitzat i simplificat el seu 
contingut per a facilitar la seua formalització, i també s’ha augmen-
tat el nombre de files destinades a la identificació dels distints submi-
nistraments alimentats per una connexió de servici comuna, típic dels 
edificis destinats principalment a habitatges, a fi que un mateix certifi-
cat tinga la capacitat suficient i evitar d’esta manera la dispersió docu-
mental relativa a una mateixa unitat, des d’un punt de vista elèctric i 
constructiu, a l’efecte de certificació.

Per això i en virtut del que establix la disposició final prime-
ra de l’Ordre de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d’Indústria i 
Comerç, que faculta l’aleshores Direcció General d’Indústria i Ener-
gia per a modificar-ne els annexos, i en virtut del que disposa l’article 
9 del Decret 130/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, 
pel qual s’aprova el Reglament Orgànic de la Conselleria d’Indústria, 
Comerç i Innovació, que establix que correspon a la Direcció Gene-
ral d’Indústria i Innovació exercir les funcions en matèria de seguretat 
industrial, resolc:

Primer
Substituir l’annex de la Resolució de 19 de maig de 2008, de la 

Direcció General d’Indústria i Innovació, per la qual es modifica l’an-
nex II de l’Ordre de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d’Indústria 
i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d’indústries i instal-
lacions industrials, a fi de substituir el model de certificat d’instal·lació 
elèctrica per a baixa tensió inclòs en l’esmentat annex, mitjançant 

Con fecha 2 de junio de 2008 (DOCV núm. 5775) fue publicada la 
Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General de Indus-
tria e Innovación, por la que se modifica el anexo II de la Orden de 12 
de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre 
contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones indus-
triales, al objeto de sustituir el modelo de certificado de instalación 
eléctrica para baja tensión insertado en dicho anexo mediante Reso-
lución de 22 de abril de 2004, de la Dirección General de Industria e 
Investigación Aplicada.

Posteriormente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
publicó la Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan 
las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008 (BOE núm. 156, del 
28 de junio de 2008) en cuya disposición adicional quinta se establece 
la obligación para las empresas distribuidoras de asignar un Código 
Universal de Punto de Suministro (CUPS), siguiendo el Procedimien-
to de Operación del Sistema (PO 10.8), y facilitarlo a todos los nuevos 
clientes que se conecten a sus redes, cualquiera que sea la modalidad 
de contratación: tarifa o tarifa de acceso. 

Mediante este código se pretende garantizar la irrepetibilidad e 
identificación de cada punto de medida de manera unívoca y perma-
nente, así como disponer de un formato común que facilite el trata-
miento informático masivo de la información a ellos asociada, con el 
fin de mejorar la gestión del sistema eléctrico.

Por tanto, la inclusión de este dato en los certificados de insta-
lación eléctrica para baja tensión, documento imprescindible para 
proceder a la contratación conforme a lo previsto en el artículo 18.3 
del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se considera adecuado 
en la medida que contribuirá a la mayor eficacia y mejor coordinación 
en los intercambios de información que se producen entre los distintos 
agentes intervinientes en la puesta en servicio reglamentaria de este 
tipo de instalaciones. 

Por otro lado, aprovechando la conveniencia de incorporar este 
código a los certificados actualmente vigente, se ha reorganizado y 
simplificado el contenido de éstos para facilitar su cumplimentación, 
así como aumentado el número de filas destinadas a la identificación 
de los distintos suministros alimentados por una acometida común, 
típico de los edificios destinados principalmente a viviendas, a fin 
de que un mismo certificado tenga la capacidad suficiente evitando 
de este modo la dispersión documental relativa a una misma unidad, 
desde un punto de vista eléctrico y constructivo, a efectos de certifi-
cación.

Por ello y en virtud de lo establecido en la disposición final prime-
ra de la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria 
y Comercio, que faculta a la entonces Dirección General de Industria 
y Energía para modificar los anexos de la misma, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 9 del Decreto 130/2007, de 27 de julio, del Con-
sell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, que establece que 
corresponde a la Dirección General de Industria e Innovación ejercer 
las funciones en materia de seguridad industrial, resuelvo:

Primero
Sustituir el Anexo de la Resolución de 19 de mayo de 2008, de la 

Dirección General de Industria e Innovación, por la que se modifica 
el anexo II de la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de 
industrias e instalaciones industriales, al objeto de sustituir el modelo 
de certificado de instalación eléctrica para baja tensión insertado en 
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Resolució de 22 d’abril de 2004, de la Direcció General d’Indústria 
i Investigació Aplicada (DOCV núm. 5775, de 02.06.2008), pel que 
s’adjunta a la present resolució.

Segon
La present resolució entrarà en vigor als tres mesos de la publica-

ció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 10 de desembre de 2008.– El director general d’Indústria 
i Innovació: Bruno Broseta Dupré.

dicho anexo mediante Resolución de 22 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Industria e Investigación Aplicada (DOCV núm. 5775, 
de 02.06.2008), por el que acompaña a la presente resolución.

Segundo
La presente resolución entrará en vigor a los tres meses de su 

publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 10 de diciembre de 2008.– El director general de Indus-
tria e Innovación: Bruno Broseta Dupré.
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CERTINS (06/2008) 

CERTIFICATS D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ 
PER A UN EDIFICI D’HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

(conjunt d’instal·lacions receptores amb una connexió de servici comuna)

A  TITULAR (promotor o comunitat de propietaris) 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

B EMPRESA DISTRIBUÏDORA (a la qual es connecten les instal·lacions) 

C  CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
TIPUS VIA NOM VIA Portal Bis Nom de l’edifici 

PROVÍNCIA  MUNICIPI POBLACIÓ CP

Especifique els números de RAE quan hi haja ascensors en 
l’edifici:

            

Potència total prevista (en kW) de l’edifici (1):      

INSTAL·LACIONS RECEPTORES QUE QUEDEN REGISTRADES PER A LA SEUA CONNEXIÓ (2)
(cada línia indica un punt de subministrament distint) 

Tipus d’ús 
(3) Esc. Pis Porta P.I. (4) 

(kW) T (V) CUPS (5) Segell Núm. certif.

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

D EMPRESA INSTAL·LADORA 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

NOM DE L’INSTAL·LADOR (titular del CCI): NIF

E CERTIFICACIÓ DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA 

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, inscrit en els serveis territorials d’Indústria i Innovació, amb el 
número i certificat d’instal·lador autoritzat en BT indicats més amunt, 

CERTIFICA que ha executat la instal·lació d’acord amb les prescripcions del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, les
instruccions ITC-BT específiques que hi són d’aplicació, les normes específiques de l’empresa subministradora aprovades, així com
del

  Projecte  Annex de data                             Memòria tècnica de disseny 

i que s’han realitzat les proves i verificacions reglamentàries, amb resultat favorable:
Resistència de la terra de protecció:                         ohms 
Mesura de la resistència de l’aïllament:                    megaohms

     ,       d       de 20      

Firma del titular del CCI:        

SEGELL DE L’EMPRESA AMB CERTIFICAT
D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

(1) "Potència prevista" en la documentació tècnica per tot l'edifici, de conformitat amb el que s’estipula en la ITC-BT-01 "Terminologia" i la ITC-BT-10 "Previsió de càrregues per a subministraments en 
baixa tensió" del RD 842/2002. 
(2) Les cel·les ombrejades les omplirà l’administració. 
(3) Tipus d’ús: habitatge, servicis generals de l’edifici i garatges que en formen part i es certifiquen i registren en el present document. Queden exclosos els locals comercials que formen part de l'edifici i 
siguen certificats i registrats independentment 
(4) P.I. = "Potència instal·lada" segons ITC-BT-01 "Terminologia" del RD 842/2002. 

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



CERTINS (06/2008) 

(5) CUPS: Codi universal del punt de subministrament. Esta dada l’ha de facilitar l’empresa distribuïdora a la qual es connecte la instal·lació quan sol·licite les condicions tecnicoeconòmiques del 
subministrament elèctric. Per a punts de subministraments existents, en els quals la instal·lació siga objecte de modificació (reforma, ampliació), este codi pot obtenir-se, així mateix, de l’última factura 
d’energia elèctrica. 

CERTIFICATS D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ 
PER A UN EDIFICI D’HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

(conjunt d’instal·lacions receptores amb una connexió de servici comuna) (*)

A  TITULAR (promotor o comunitat de propietaris) 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

INSTAL·LACIONS RECEPTORES QUE QUEDEN REGISTRADES PER A LA SEUA CONNEXIÓ (2)
(cada línia indica un punt de subministrament distint) 

Tipus d’ús 
(3) Esc. Pis Porta P.I. (4) 

(kW) T (V) CUPS (5) Segell Núm. certif.

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

     ,       d       de 20      

Firma del titular del CCI:        

SEGELL DE L’EMPRESA AMB CERTIFICAT
D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

(*) NOTA: Este 2n full pot repetir-se tantes vegades com calga, fins a completar totes les instal·lacions receptores que compartixen connexió de servici 
comuna.
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CERTINS (11/2008) 

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 
PER A UNA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA ESPECÍFICA

A  TITULAR 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

B EMPRESA DISTRIBUÏDORA (a la qual es connecta la instal·lació) 

C  CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
TIPUS VIA NOM VIA Portal Bis Esc Pis Porta

PROVÍNCIA  MUNICIPI POBLACIÓ CP

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) (1) TENSIÓ (V) 

  NOVA   MODIFICACIÓ CUPS (2) 

RISCOS ESPECÍFICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 Cap  Local amb risc d’incendi o explosió

 Local polsós  Local amb  làmpades de descàrrega d’alta tensió 

 Local amb ambient corrosiu  Local amb bateries o acumuladors 

 Local de baixa temperatura   Grup electrogen auxiliar de la xarxa de distribució  

 Local mullat  Conductors aïllats per a calfament excloent-hi els dels habitatges 

 Local humit  Altres 

D EMPRESA INSTAL·LADORA 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

NOM DE L’INSTAL·LADOR (titular del CCI) NIF

E ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ (especifique’l) F ESPECIFICACIONS DE L’ÚS 

Habitatge

Indústria (inclou les granges) Activitat principal: 

Magatzem Producte principal emmagatzemat: 
Accés públic: SÍ       NO           superfície (m2):

Enllumenat exterior Zona:  pública  privada 
Ventilació:  natural  forçada 

Garatge (ús privat) 
Capacitat màxima de vehicles: 
Tancats i coberts:

SÍ    NO Ventilació: natural  forçada 
Estacionament (ús públic) 

Capacitat màxima de vehicles:      

Activitats auxiliars Assenyale la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex (punt H): 

Assenyale la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex (punt H): 

Instal·lació de caràcter temporal 
Data de caducitat:      

     ,       d       de 20      

Firma del titular del CCI:        

SEGELL DE L’EMPRESA AMB CERTIFICAT
D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

(1) P.I.: "Potència instal·lada" segons ITC-BT-01 "Terminologia" del RD 842/2002. 
(2) CUPS: Codi universal del punt de subministrament. Esta dada l’ha de facilitar l’empresa distribuïdora a la qual es connecte la instal·lació quan sol·licite les condicions tecnicoeconòmiques del 
subministrament elèctric. Per a punts de subministraments existents, en els quals la instal·lació siga objecte de modificació (reforma, ampliació), este codi pot obtenir-se, així mateix, de l’última factura 
d’energia elèctrica. 
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CERTINS (11/2008) 

E ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ (Especifique’l) F ESPECIFICACIONS DE L’ÚS 

Activitat auxiliar d’obres Sense grua torre  Amb grua torre:  provisional  definitiva 

Oficina sense presència de públic  

Servicis generals Elements connectats: enllumenat escala bomba d’aigua 
antena TV  Altres 

Subministrament elèctric complementari  De companyia  Font pròpia 

Aèria  Subterrània Passa per llocs públics?  
 SÍ  NO Línia de baixa tensió no pertanyent a empresa 

distribuïdora Organismes afectats amb condicionats?  SÍ  NO

Locals d’espectacles i activitats recreatives Assenyale la qual corresponga d’acord amb la llista de l’annex (punt H): 

Locals de reunió - tipus 1 Assenyale la qual corresponga d’acord amb la llista de l’annex (punt H): 

Superfície d’accés al públic (m2):  aforament: 

Locals de reunió - tipus 2 Assenyale la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex  (punt H):  

Tenen quiròfans? En consultoris, indique la superfície 
(m2):

Locals d’usos sanitaris Assenyale la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex (punt H):  

Ascensor Núm. RAE: 

 Bombes d’extracció o elevació d’aigua,
  industrial o no i grups de bombament 

Destinada a pou:    SÍ   NO 
En cas afirmatiu, ha de presentar-se autorització d’obra. 

G CERTIFICACIÓ DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA (Cal seleccionar el bloc que corresponga d’acord amb el reglament en 
virtut del qual s’haja realitzat la instal·lació, atenent l’article 2.2.b) del RD 842/2002) 

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, 
inscrit en els serveis territorials d’Indústria i Innovació, amb el 
número i certificat d’instal·lador autoritzat en BT indicats més 
amunt,

CERTIFICA que s’ha executat la instal·lació d’acord amb les 
prescripcions del vigent Reglament per a Baixa Tensió, les 
instruccions ITC-BT específiques que hi són d’aplicació, les 
normes específiques de l’empresa subministradora aprovades, 
així com del

  Projecte  Annex data:                Memòria tècnica 
de disseny 

i que s’han realitzat les proves i verificacions reglamentàries i els 
resultats són favorables:
Resistència de la terra de protecció:        ohms 
Mesura de la resistència de l’aïllament:        megaohms

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, 
inscrit en els serveis territorials d’Indústria i Innovació, amb el 
número i certificat d’instal·lador autoritzat en BT indicats més 
amunt,

CERTIFICA que s’ha executat la instal·lació d’acord amb les 
prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(Decret 2.413/1973, de 20 d’abril), les normes específiques de 
l’empresa subministradora aprovades, així com del

  Projecte  Annex data:                Memòria tècnica 
de disseny 

i que s’han realitzat les proves i verificacions reglamentàries i els 
resultats són favorables:
Resistència de la terra de protecció:        ohms 
Mesura de la resistència de l’aïllament:        megaohms

     ,       d       de 20      

Firma del titular del CCI:        

     ,       d       de 20      

Firma del titular del CCI:        

SEGELL DE L’EMPRESA AMB CERTIFICAT
D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT 
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CERTINS (11/2008) 

H ANNEX 

Activitats auxiliars 
Rec per goteig, antena de telefonia mòbil, repetidor de televisió, 
estació depuradora, font, piscina, tanques elèctriques, cabina 
telefònica, caixer automàtic, quadra, escala mecànica. 

Instal·lació de caràcter temporal 
Fires, enllumenat de festes, carpes, colles, casals, enllumenat de 
carrers, gaiates, falles, caravanes de fira, hostal del vi, parades de 
venda ambulant. 

Locals d’espectacles i activitats recreatives 

Cines, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, places de 
bous, hipòdroms, parcs d’atraccions, fires fixes, sales de festes, 
discoteques, sales de jocs d’atzar, sales de jocs recreatius, camps 
de tir, camps de futbol, circs fixos, parcs zoològics, canòdroms,
pistes de birles. 

Locals de reunió – tipus 1 

Temples, esglésies, museus, sales de conferències, sales de 
congressos, casinos, bingos, hotels, hostals, bars, cafeteries, 
pubs, salons de banquets, restaurants i similars, zones comunes 
en agrupacions d’establiments comercials, aeroports, estacions de 
viatgers, asils, guarderies, ludoteques, zones comunes d’edificis 
de gran altura, càmpings, tanatoris, locutoris. 

Locals de reunió – tipus 2 

Biblioteques, centres d’ensenyament, establiments comercials, 
oficines amb presència de públic, residències d’estudiants, sales 
d’exposicions, centres culturals, socials i esportius, gimnassos, 
frontons.

Locals d’usos sanitaris Hospitals, ambulatoris, sanatoris, clíniques, centres de salut, 
consultoris mèdics o veterinaris. 
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